دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی
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ساختار شنایس مباحث عمویم قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسالیم
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چکیده

 .1تاریخ دریافت1400/4/11 :
 .2استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم.

ساختار شناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسالمی

مباحث فقه العقود یا قواعد عمومی قراردادها از مهمتر ین مباحث فقه
معامالت است .عقد در تشبیه به موجودی زنده ،مراحلی ازجمله انعقاد،
حیات و مرگ را طی کرده و به تبع این مراحل ،مباحث فقه العقود متنوعتر
میشود .شکی در ضرورت طرح نظاممند و منطقی این مباحث نیست ،اما
تاکنون طرح واحد جامع و بیاشکالی ،برای این مباحث ارائه نشده است.
این تحقیق ،به بررسی و مقایسۀ انواع مدلهای طرح مباحث قراردادها
پرداخته ،و ضمن بیان مزایا و معایب هر کدام ،در نهایت طرح پیشنهادی خود
را ارائه میکند  .در نوشتار حاضر ،ابتدا به معرفی اجمالی برخی طرحهای
موجود پرداخته ،و مقایسۀ کلی بین آنها انجام خواهد شد .در ادامه به نقد و
بررسی تفصیلی طرحهای شیخ انصاری ،جناب سنهوری و آقای کاتوز یان
پرداخته میشود .در پایان ،طرح برگزیده و و یژگیهای آن بیان میشود.
تاریخ تأیید1400/10/4 :

maminkabiri@yahoo.com
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هدف آن است که هر کدام از مباحث عمومی مربوط به عقود ،جایگاه
مناسب خود را بین سایر مباحث پیدا کنند تا نظام معقولی در شیوۀ طرح
مباحث فقهالعقود ارائه شود.
واژگان کلیدی :ساختار ،طرح ،عقد ،فقه العقود ،قراردادها ،مباحث
قراردادها ،قواعد عمومی.

مقدمه

رایجترین تقسیمبندی ابواب فقه در حال حاضر ،تقسیم به عبااادا  ،عقااود ،ایقاعااا م اح ااا
است .مجه انحصاری بودن این تقسیم در نظر شهید امل ،این است که غرض مهم از اح ا  ،یااا
آخر است (عبادا ) یا دنیا .قسم دم  ،یا احتیاج به تعبیر دارد یا ناادارد (اح ااا ) .قساامی کااه

احتیاج به تعبیر دارد ،یا دمطرفه است (عقد) یا یکطرفه (ایقاع) 1.به نظر میرسد بیان دقیقتر در
فرق بین عقود م ایقاعا با سایر مباحث مبتنی بر «اعتباری» بودن عقااود م ایقاعااا  ،باارخ
عبادا م اح ا است .لذا در ک

بسیاری از فقها ،تقساایم تصاارفا بااه تصاارفا اعتباااری م

خارجی ،مورد توجه قرار گرفته است 2.مراد از تصرفا اعتباری ،مواردی است که فعل انشااا ی،
دارای اثر اعتباری است؛ مثل عقود م ایقاعا  .لذا مباحثی که این خصوصاایت را ندارنااد ،مثاال
بحث احیای موا  ،غصب ،م لقطه ،را در باب اح ا قرار دادهاند .در بااین حقوقاادانان نیا ایاان
بحث در قالب «ماقعۀ حقوقی» م «عمل حقوقی» مطرح شده است .در اعمااال حقااوقی ،اعا

سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص صور میگیاارد ،م قااانون نیا اثاار دلاااواه را باار آن بااار
میکند .عمل حقوقی اگر با دم ارادۀ متقابل ماقع شود ،عقد ،م اگر بااا یااک اراده صااور

ایقاع است .مجموع این سه امر (ماقعۀ حقوقی ،عمل حقوقی عقدی ،عمل حقوقی ایقاااعی) بااه

عنوان اسباب ایجاد تعهد مطرح است 3.تفام اصلی عمل حقوقی با ماقعۀ حقوقی ،ایاان اساات
ب
که عمل حقوقی ماهیتی در عالم اعتبار است که منحصارا بااه مساایلۀ فعاال ارادی انسااان ایجاااد
میشود؛ برخ
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ااذیرد،

4

ماقعۀ حقوقی که امری ماقعی است (نه اعتباری) م مت ی به اراده نیست.

 .1شهید امل ،القواعد و الفوائد ،ج ،1ص.30
 .2اصفهانی ،حاشية المکاسب ،ج ،2ص104؛ ح یم ،مستمسک العروة الوثقی ،ج ،14ص.289
 .3کاتوزیان ،دورۀ مقدماتی حقوق مدنی  :اعمال حقوقی قرارداد  -ایقاع ،ص.35
 .4شهیدی ،تشکيل قراردادها و تعهدات ،ص.33

عقد به عنوان تصرفی اعتباری یا عملی حقوقی ،مراحل ماتلفی را طی میکند .در
بیانی کوتاه ،ابتدا عقد تش یل شده ،سپس نوبت به آثار م اجرای آن میرسد ،م در نهایت
منحل می شود .به تبع این مراحل ،مباحث مربوط به فقه العقود ،متنوع شده م ما را با
مجموعۀ قابل توجهی از بحثها مواجه می کند .بیشتر اهتما فقهای امامیه ،صر
محتوی م تعمیق مطالب شده م به ساختار مباحث توجه کمی شده است .در بین
حقوقدانان نی محد م انسجا قابل مشاهده ای مجود ندارد م هر گرمه ،مباحث قواعد
عمومی قراردادها را به ترتیب خاصی مطرح کردهاند.
ابتدا به معرفی اجمالی برخی طرحهای موجود رداخته م مقایسۀ کلی بین آنها خواهیم
ب
داشت .سپس به نقد م بررسی تفصیلی طرح شیخ انصاری ،طرح جناب سنهوری م نهایتا
طرح دکتر کاتوزیان خواهیم رداخت .علت این انتااب ،آن است که غالب فقهای بعدی،
مباحث خود را بر مبنای ترتیب شیخ در م اسب سامان دادهاند .گاهی هم تصریح کردهاند

که ترتیب ایشان را صحیح نمیدانیم م از باب ترتیب رایج ،بر اساس آن یش میرمیم 1.در

میان حقوقدانان داخلی م خارجی نی  ،طرح جناب سنهوری م دکتر کاتوزیان ،همین
خصوصیت را دارد م سایر طرحها یا تفام زیادی با این دم ندارند یا به این گستردگی
نیستند .در ایان ،طرح برگ یده م میژگیهای آن را بیان خواهیم کرد.

چنانچه گذشت فقها بیشتر به تحقیق م تعمیق مباحث معام

رداختهاند م به کیفیت چینش

مطالب کمتر توجه شده است .البته برخی از معاصرین به این مطلب توجه داشااته ،آن را نقطااه
ضعف مهم کتب فقهی دانستهاند م سعی کردهاند طرح متفامتی برای مسا ل عقااد اجاااره ارا ااه
ب
دهند 2.ظاهرا ناستین فقیهی که به اهمیت تف یک مباحااث عمااومی عقااود از مباحااث عقااود
معین توجه داشته ،فاضل مقداد است .ایشان مباحث مربوط به معام

را به دم باش تقساایم

کرده است .در باش امل ،امور عا مربوط به عقود (مثل مل یت ،اقسا آن ،قاعدۀ عد جمااع

 .1خمینی ،کتاب البيع ،ج ،1ص.7
 .2هاشمی شاهرمدی ،کتاب اإلجارة ،ج ،1ص.6
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بین عوض م معوض) ،م در باش دم مباحث مربوط به عقود خاص را بیااان میکنااد 1.مراغاای
2

نی این کار را ت میل کرده م قواعد عمومی بیشتری را مورد بحث قرار میدهد.

در ادامۀ این ت شها ،کتاب های مستقلی در قواعد عمومی عقود تألیف شده است.

برخی از آنها با بحث مل یت شرمع شده 3م برخی دیگر با بحث حق م ح م ،4که همگی
از مباحثی است که باید قبل از مرمد به عقود معین مطرح شود .اما تا به حال ،مقایسهای

بین طرح های موجود انجا نشده م طرح جامعی که فاقد نقاط ضعف باشد ارا ه نشده
است .در این تحقیق ،ضمن بررسی م مقایسۀ طرح های ماتلف مباحث قراردادها،
طرحی نو با نظا منطقی مناسب یشنهاد شده که به عنوان مباحث فقه العقود ،الز است
قبل از مرمد به عقود معین ،مورد مطالعه ماقع شود.

مفهومشناسی

تعریفهای ماتلفی برای عقد یا قرارداد ذکر شده است« .عهد مؤکد»« ،5ربط میان ایجاااب

م قبول» 6م «قرار مرتبط به قرار دیگر» 7تعاریفی است که در کتااب فقهااا مشاااهده میشااود.
تعریف اخیر ،دقیقتر به نظر میرسد؛ چنانکه به تصریح برخاای ،تعریااف عقااد بااه تعهااد م
الت ا  ،تعبیری است که به حقوق غرب ن دیک است ،نه بااه فقااه اسا می .در فقااه اسا می،
ب
8
عقد ل مما دا ر مدار الت ا نیست م چه بسا نقل ملک باشد ،نه الت ا به نقل.
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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حقوقدانان نی تعاریف ماتلفی برای عقد ذکر کردهاند .به عقیدۀ سنهوری ،عقد توافق
دم اراده است بر احداث اثر قانونی ،چه این اثر ،انشاء الت ا باشد مثل عقد بیع ،چه نقل
الت ا مثل عقد حواله ،چه تعدیل الت ا مثل مد دار کردن الت ا م چه خاتمه دادن به الت ا

 .1فاضل مقداد ،نضد القواعد الفقهية علی مذهب اإلمامية ،ص.337
 .2حسینی مراغی ،العناوین الفقهية ،ج ،2ص.5
 .3حسینی حا ری ،فقه العقود ،ج ،1ص.15
.4هاشم معرم حسنی ،نظریة العقد في الفقه الجعفري ،ص.31
 .5آخوند خراسانی ،حاشية المکاسب ،ص27؛ نا ینی ،منية الطالب ،ج .33 ،1
 .6نجفی ،جواهر الکالم ،ج .409 ،27
 .7اصفهانی ،اإلجارة ،ص7؛ همو ،حاشية المکاسب ،ج .143 ،1
 .8حسینی حا ری ،فقه العقود ،ج .183 ،1

مثل مفای دین .1برخی دیگر عقد را «توافق دم انشاء متقابل به منظور ایجاد اثر حقوقی» 2یا
«هم اری متقابل اراده دم یا چند شاص در ایجاد ماهیت حقوقی» 3دانستهاند.

فقه العقود یا قواعد عمومی قراردادها به معنای مسا ل م قواعد مربوط به عقد به صور
کلی است ،فارغ از مسا ل هر یک از عقود معین .برخی از این مباحث عبارتند از :قواعد
مربوط به ارکان عقد م شرایط هر یک از ارکان ،شرمط ضمن عقد ،قواعد مربوط به آثار م
اجرای عقد ،مباحث مرتبط با انح ل عقد.

معرفی کلی ساختارهای طرح مباحث عقود و مقایسۀ آنها

اکثر فقیهان طرح مستقلی برای مباحث ارا ه ندادهاند م ناچااار بایااد طاارح ایشااان را از شاایوۀ

تنظیم مباحث عقد بیع استاراج نمود .ابن زهره از ناستین فقیهانی است که به تقساایمبندی
مباحث بیع توجه داشته ،م آن را در ضمن چهار عنوان تقسیما بیع ،شرمط بیع ،انح ل بیع
به مسیله خیار م اح ا مترتب بر بیع قرار میدهد 4.کیدری نی بعد از بیان ماهیت عقد بیع،

همین تقسیمبندی را مبنا قرار میدهد 5.محقق حلاای تقساایم را کاماالتر کاارده اساات؛ زیارا
شرمط بیع را تقسیم به شرمط متعاقدین م شرمط مبیع نموده م باش مستقلی با عنااوان آداب

عقد بیع باز میکند 6.ن تۀ جالب توجه این است که ایشان فصل چهار کتاااب متاااجر را باه

عنوان اح ا عقود نا گذاری میکند؛ هرچند بیشتر مطالب این فصل نی در قالب مباحااث

بیع م غیره مطرح میکند .باش ارکااان بیااع نیا تقساایم میشااود بااه :ماهیاات بیااع ،صاای ه،
متعاقدین م عوضین ،که از شرایط هرکدا بحث شده ،م سپس خاتمهای با عنوان مقبوض بااه

 .1سنهوری ،الوسيط ،ج  ،1ص138؛ همو ،نظریة العقد ،ج  ،1صص 81م .172
 .2کاتوزیان ،اعمال حقوقی :قرارداد  -ایقاع ،ص.32
 .3شهیدی ،تشکيل قراردادها و تعهدات ،ص.39
 .4ابن زهره ،غنية النزوع ،ص.207
 .5کیدری ،إصباح الشيعة ،ص.197
 .6محقق حلی ،شرائع اإلسالم ،ج ،2صص7م.8
 .7همان ،ج ،2ص.19

ساختار شناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسالمی

بیع بیان میشود 7.ع مه حلی مباحث بیع را تحت عنامین ارکان بیع ،انواع بیع ،ل م م جواز
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عقد فاسد ذکر میشود 1.در ادامه ،طرحهایی کااه در فقااه امامیااه م حقااوق اسا می مطاارح
است ،بیان میشود.

طرح شیخ انصاری

هرچند مطالب شیخ در کتاب م اسب م غالب فقهای بعدی راجع به خصوص بیااع اساات،

اما میتوان از آن طرح کلی برای تما عقود استاراج کرد.
تعریف بيع

طرح شيخ انصاری

شروط عقد
شروط متعاقدین
شروط عوضين

مقدمه (تعریف خيار ،اصل لزوم)

خيارات

اقسام خيارات

نقد و نسيه

احکام خيارات

قبض

در طرح شیخ انصاری ،در مرحلۀ تش یل عقد ،ارکان عقد منحصر در سه رکن صی ۀ عقد،
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

متعاقدین م عوضین است .برخی از مباحث مربوط به اح ا عقد ،مثل مقبوض به عقد فاسد ،در
میان سایر مباحث مطرح شده م فصل مستقلی ندارند ،م برخی از آنها مثل نقد م نسیه م قبض،
در آخر کتاب بحث شدهاند .درنهایت ،بحث خیارا بیان شده ،م شرمط ضمن عقد نی به طور
مفصل در آخر خیار عیب م قبل از اح ا خیارا ذکرمیشود.

طرح امام خمینی

در نظر اما خمینی ترتیبی که مناسب بود شیخ در کتاب بیع رعایت کند ،ترتیبی است که در
آن مباحث بیع ،در چهار فصل خ صه میشود.
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2

 .1ع مه حلی ،تذکرة الفقهاء ،ج ،10ص.5
 .2خمینی ،کتاب البيع ،ج ،1ص7؛ همو ،البيع (تقریرا خر آبادی) ،ص.13

طرح امام خمينی

ِّ
ماهيت عقد و آنچه محقق آن است مثل صيغه و تعاطی
متعاقدین و شرایط آنها
عوضين و شرایط آنها و تقسيمات و احکام آنها
احکام عقد و خيارات و شروط

از خصوصیا

طرح ایشان این است که مباحث مربوط به شرایط صی ه ،در کنار

معاطا  ،م ضمن فصل مربوط به ماهیت بیع مطرح میشود .بحثهایی مثل نقد م نسیه،
قبض ،ربوی ،صر م سلم در فصل مربوط به عوضین مطرح شده است؛ زیرا اح ا م
اقسامی است که مربوط به عوضین است؛ درحالیکه این مباحث ،در طرح شیخ به طور
راکنده ذکر شده بود .امتیاز دیگر این است که فصل مستقلی با عنوان اح ا بیع قرار داده
شده م خیارا م شرمط ،ذیل آن قرار گرفتهاند.

طرح آقایان حائری و شاهرودی
ملک

حق

طرح آقای حائری

عقد
کيفيت ابراز عقد
در اطالقات ادلۀ عقود

عقود مستحدثه
اصالة اللزوم
اراده

ارکان عقود و شرایط آن
مقبوض به عقد فاسد

ابراز اراده
متعاقدین

ساختار شناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسالمی

مقدمه

مال

محل عقد
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از میژگیهای طرح استاد حا ری این است که قبل از مرمد به مباحث عقد ،به عنوان مقدمااه
چهار عنوان کلیدی (ملک ،مال ،حق ،عقد) مورد بررسی قرار گرفته است .همچنااین قباال از
مرمد به ارکان عقد ،در مورد اط قا ادلۀ عقود بحث شده است .ایشان در بیان ارکان عقااد،
تا حدی از حقوق مضعی یرمی کرده ،م اراده را از ارکان عقد محسوب میکنااد .هرچنااد در
مورد متعاقدین ،با فقه سنتی موافقت کرده م متعاقدین را رکن عقد میدانااد .از ممیا ا ایاان
1

طرح ،این است که ابراز اراده را به عنوان رکن عقد دانسته شده است.

اما آقای شاهرمدی ،متعاقدین را نه از ارکان ،بل ه شرط عقلی تحقق عقد میداند .از نظر
ایشان ،صحیح آن است که ارکان عقد را منحصر در سه مورد بدانیم .1 :انشاء (ارادۀ ظاهری).2 .
معقود معاملی جدی (ارادۀ باطنی) .3 .محل عقد .در هریک از این ارکان ،ابتدا باید از شرمط
2

عقلی تحقق آنها م سپس از شرمط شرعی م قانونی ترتب اثر آنها بحث شود.

طرح سنهوری
اراده
ارکان عقد

محل

سبب
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طرح سنهوری در الوسيط

نظریۀ بطالن
عقد
مصادر التزام

عمل غير مشروع

آثار عقد

نسبيت عقد از جهت موضوع
انقضاء

اثراء بال سبب

قانون

نسبيت عقد از جهت اشخاص

زوال عقد

انحالل
ابطال

از ن ا قابل توجه این طرح ،قرار گرفتن بحث عقد ،ذیل منابع الت ا م بااه عنااوان منبعاای از
منابع ایجاد تعهد است ،که محل تأمل است .درعینحال ،ترتیب منطقی ایجاااد عقااد ،آثااار
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 .1حسینی حا ری ،فقه العقود ،ج ،1ص.324
 .2هاشمی شاهرمدی ،کتاب اإلجارة ،ج ،1ص.59

عقد م زمال عقد ،تا حدی قابل قبول است .ارکان عقد عبار اند از تراضی ،محل ،م ساابب.
در آخر بحث ارکان عقد ،نظریۀ بط ن مطرح شده است؛ زیرا به تعبیر ایشان ،بط ن ،نتیجاۀ
1

عد مجود ارکان م شرایط ارکان است.

طرح آقای کاتوزیان
اصل آزادی قراردادی
مفهوم عقد (تعریف
و تقسيمات)

تراضی
اهليت و اختيار طرفين

طرح آقای کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی

انعقاد و اعتبار عقد

مورد معامله
جهت معامله
ضمانت اجرای شرایط اساسی قرارداد

آثار قرارداد
اجرای عقد و
عهدشکنی

آثار بين طرفين
آثار نسبت به شخص ثالث

اجرای مفاد عقد
عهد شکنی و نتيجۀ آن  -مسئوليت قراردادی
تفاسخ

انفساخ

از امتیازا این طرح نسبت به سااایر طرحهااا ،جامعیاات آن نساابت بااه بساایاری از مباحااث
عمومی است که در ادامه بررسی میشود.

طرح آقای شهیدی

از خصوصیا طرح مذکور ،این است که مباحث مربوط بااه قراردادهااا م تعهاادا  ،در هاام
آمیاته م باهم مطرح میشوند.

 .1سنهوری ،الوسيط في شرح القانون المدني الجدید ،ص.487

ساختار شناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسالمی

انحالل قرارداد

فسخ  -خيارات
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معانی اصطالحات و تعریفات
شناختهای نخستين و مبانی اعتبار قرارداد و تقسيمهای قرارداد

مبانی اعتبار قرارداد
تقسيمات قرارداد

قصد و رضای طرفين
شرایط اساسی صحت معامله

اهليت
مورد معامله
مشروعيت
وضعيت حقوقی قراردادها

اصول قراردادها و تعهدات

اصل صحت
اصل لزوم

طرح آقای شهيدی

تفسير قرارداد
آثار قراردادها وتعهدات

آثار قرارداد بين طرفين عقد و قائم مقام
آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث
ماهيت شروط ضمن عقد
اتصال شرط به عقد

شروط ضمن عقد

اقسام شروط ضمن عقد

معامالت فضولی

قابل و غير قابل اسقاط بودن شروط
تخلف شرط و اثر آن در روابط طرفين
وفای به عهد
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اقاله
ابراء و اعراض
تبدیل تعهد
سقوط تعهدات

تهاتر
مالکيت ما فی الذمه
فسخ
وقف مال مورد تعهد و ناممکن شدن
عمل مورد تعهد

مرور زمان

میژگی دیگر این ه بعد از تش یل قراردادها ،فصل مستقلی با عنوان اصول قراردادها م
تعهدا بازشده (مشتمل بر مباحث :مضعیت حقوقی قراردادها ،اصل صحت ،اصل ل م م
86

تفسیر قرارداد) که این فصل ،در بقیۀ طرحها مجود نداشت1؛ اما به نظر میرسد این کار
مجهی ندارد؛ زیرا چنانچه خواهیم گفت هرکدا از این مباحث مطرح شده ،به ی ی از
فصلهای قبلی یا بعدی بازمیگردد .مانگهی جایگاه مناسب اصول م قواعد کلی ،قبل از
تش یل م انعقاد قرارداد است ،نه بعد از آن.
از دیگر میژگیهای این طرح این است که بحث شرمط ضمن عقد م بحث معام
فضولی در فصل مستقلی مطرح شدهاند .در مقابل ،فصلی مربوط به اجرای قرارداد مجود
ب
ندارد م در آثار قرارداد ادغا شده است .نهایتا بحث سقوط تعهدا به طور مفصلتری با
بررسی  9مورد از اسباب سقوط ،مورد بررسی قرار گرفته است.

2

جمعبندی
از مقایسۀ طرحها میتوان نتیجه گرفاات کااه تفام هااای زیااادی بااین آنهااا در شاایوۀ ترتیااب
مباحث مجود دارد .همچنین برخی مباحث مهم ،جایگاه ثابتی نداشته م در مواضع متفامتی
ذکر میشوند .برخی از این مباحث عبار اند از:
 .1معامالت فضولی :معام

فضولی در طرح اکثر فقها در شرمط متعاقدین م ذیل

شرط مال یت م مالیت بحث شده است 3.همچنین در طرح آقای کاتوزیان ذیل شرط دم
معام

یعنی اهلیت م اختیار طرفین بحث شده است4؛ اما این بحث ،در طرح سنهوری

شهیدی ،فصل مستقلی برای آن قرار داده شده ،م بعد از بحث شرمط ضمن عقد آمده
است 5.از طر دیگر آقای صفایی این بحث را در فصل آثار عقد مطرح کرده است.

6

 .2شروط ضمن عقد :این بحث در طرح شیخ انصاری در خیارا م ذیل خیار عیب ذکر

 .1شهیدی ،تشکيل قراردادها و تعهدات ،ص.30
 .2همو ،سقوط تعهدات ،ص.18
 .3انصاری ،المکاسب ،ج ،3ص.345
 .4کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها (انعقاد و اعتبار قرارداد) ،ج.107 ،2
 .5همان ،ص.30
 .6صفایی ،دورۀ مقدماتی حقوق مدنی ،ص.177

ساختار شناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسالمی

ذیل بحث تراضی م اراده ،م به عنوان «تعبیر نا ب از اراده» آمده است .در طرح آقای

87

شده است؛ اما به نظر اما خمینی ،مناسب است فصلی به نا اح ا بیع بازشده م در آن

مطرح شود 1.چنانچه گذشت ،در میان حقوقدانان برخی این بحث را ذیل فصل آثار عقد

مطرح کردهاند ،2م برخی فصل مستقلی برای آن قرار دادهاند؛ مثل آقایان شهیدی ،3صفایی

4

م کاتوزیان در کتاب اعمال حقوقی 5.اما در طرح سنهوری ،این بحث جایگاهی ندارد.

 .3آثار عقد و اجرای آن :بحث آثار م اح ا عقد نی همان طور که مشاهده شد ،گاه
فصل مستقلی داشته م گاه در البه الی سایر مباحث مطرح شده است .همچنین بحث

اجرای عقد در طرح آقای کاتوزیان فصل مستقلی دارد ،6اما در طرح آقای شهیدی ضمن

بحث آثار قرارداد طرح شده است.

7

 .4ارکان عقد :در این ه ارکان عقد چیست م تعداد آن چند مورد است نی  ،اخت
زیادی مجود دارد .از طرح شیخ به دست میآید که ارکان عقد عبار اند از :صی ۀ عقد،
متعاقدین ،م عوضین .از نظر آقای هاشمی شاهرمدی ارکان عقد عبار است از :انشاء

(ارادۀ ظاهره) ،معقود معاملی جدی (ارادۀ باطنه) ،م محل عقد 8.اما محقق حا ری ارکان
عقد را چهار مورد میداند :اراده ،ابراز اراده ،متعاقدان ،م محل عقد.

9

سنهوری ارکان عقد را تراضی م سبب دانسته ،به ع مۀ محل که رکن مطلق الت ا

است 10.طبق نظر آقای کاتوزیان رکن اساسی عقد ،اراده م تراضی است م بقیۀ موارد مذکور
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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در مادۀ  190قانون مدنی ،شرط صحتاند نه رکن 11.لذا سایر حقوقدانان مثل آقایان

 .1خمینی ،کتاب البيع ،ج ،1ص7؛ همو ،البيع (تقریرا خر آبادی) ،ص.13
 .2کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها (آثار قرارداد)  ،ج ،3ص.111
 .3همان ،ص.30
 .4صفایی ،دورۀ مقدماتی حقوق مدنی ،ص.205
 .5کاتوزیان ،حقوق مدنی ،ج ،2ص.11
 .6همو ،قواعد عمومی قراردادها (مفهوم ،انعقاد و اعتبار قرارداد) ،ج ،1ص.11
 .7شهیدی ،آثار قراردادها و تعهدات ،ص.27
 .8هاشمی شاهرمدی ،کتاب اإلجارة ،ج ،1ص.59
 .9حسینی حا ری ،فقه العقود ،ج ،1ص.323
 .10سنهوری ،الوسيط ،ص.170
 .11کاتوزیان ،اعمال حقوقی ،صص.54-53

شهیدی 1م صفایی 2از این چهار مورد (قصد ،اهلیت ،مورد معین ،جهت مشرمع) تعبیر به
ب
شرایط اساسی صحت قرارداد کردهاند ،نه رکن .طبیعتا اینکه ارکان عقد را شامل چه مواردی
بدانیم (که تابع تعریف دقیق از رکن عقد است) در نحوۀ ترتیب سایر مباحث نقش دارد.
 .5معامالت مکره :این بحث در طرح شیخ انصاری در شرایط متعاقدین م ذیل شرط اختیار

آمده ،3اما در طرح استاد حا ری در رکن اراده ،م ذیل شرایط صحت اراده مطرح است 4.در
ب
5
طرح حقوقدانان نی غالبا در همین جایگاه م تحت عنوان عیوب اراده قرار گرفته است.
 .6تعليق در عقود :شیخ انصاری این بحث را ذیل شرایط عقد آمرده م ی ی از شرایط عقد

را منج بودن میداند6؛ اما در طرح آقای حا ری ،ذیل رکن اراده م تحت عنوان شرایط

صحت اراده ذکر شده است 7.این بحث ،در طرح برخی حقوقدانان ،در تقسیما عقد م
ذیل تقسیم عقد به عقد معلق م عقد منج مطرح شده است.

8

 .7مقبوض به عقد فاسد :این بحث در طرح شیخ انصاری ،بعد از شرمط عقد م قبل از

شرمط متعاقدین ذکر شده ،9اما در طرح آقای حا ری بعد از ارکان عقد ،تحت فصل مستقلی
مطرح شده م کتاب فقه العقود ،با آن ختم میشود.

10

 .8بحث انحالل عقد :این بحث در طرح شیخ جایگاه مستقلی ندارد م فقط از خیارا
که ی ی از اسباب انح ل عقد است بحث شده است .در طرح آقای حا ری نی جای این
ب
بحث خالی است .در بیان حقوقدانان چنانچه گذشت ،غالبا این بحث در آخر مباحث
ساختار شناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسالمی

 .1شهیدی ،تشکيل قراردادها و تعهدات ،ص.123
 .2همان ،ص.69
 .3انصاری ،المکاسب ،ج ،3ص.307
 .4حسینی حا ری ،فقه العقود ،ج ،2ص.8
 .5سنهوری ،الوسيط ،ص334؛ کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها (مفهوم ،انعقاد و اعتبار قرارداد)،
ص491؛ صفایی ،دورۀ مقدماتی حقوق مدنی ،ص120؛ شهیدی ،تشکيل قراردادها و تعهدات ،ص.174
 .6انصاری ،المکاسب ،ج ،3ص.162
 .7حسینی حا ری ،فقه العقود ،ج ،2ص.68
 .8کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها (مفهوم ،انعقاد و اعتبار قرارداد) ،ج ،1ص51؛ شهیدی ،تشکيل
قراردادها و تعهدات ،ص70؛ صفایی ،دورۀ مقدماتی حقوق مدنی ،ص.35
 .9انصاری ،المکاسب ،ج ،3ص.180
 .10حسینی حا ری ،فقه العقود ،ج ،2ص.411
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قراردادها مطرح شده م دارای فصل مستقل است.

 .9اصالة اللزوم :در طرح شیخ این اصل ،ابتدا در بحث معاطا  ،1م سپس در بحث

خیارا م قبل از مرمد به اقسا خیار آمده ،2م در طرح محقق حا ری قبل از ارکان عقد م ذیل
فصل مستقلی به عنوان «اط قا ادلة العقود» مطرح شده است3؛ اما در طرح آقای کاتوزیان

در فصل مربوط به آثار قرارداد ،م ذیل آثار قرارداد بین دم طر مطرح میشود 4.در طرح آقای
5

شهیدی نی ذیل فصل اصول قراردادها م تعهدا که فصل مستقلی است ،بحث شده است.

ارزیابی طرحهای سهگانه

در این قسمت به بررسی طرح شیخ انصاری ،جناب سنهوری م آقای کاتوزیان می ردازیم.
طرح تفصیلی شیخ در مکاسب
همان طور که گفته شد ،ساختار کلی طرح شیخ انصاری شامل تعریف بیع ،شاارمط عقااد،
شرمط متعاقدین ،شرمط عوضین ،خیارا  ،نقد م نسیه م قبض است .بعد از تعریف بیااع،
شرایط صی ۀ بیع مطرح میشود .ایشان ذیل این عنوان ،مطالبی را مطرح میکند؛ ازجملااه
کفایت اشاره م کتابت در عقد بیع ،عد احتیاج به لفا  ،الفاااج ایجاااب م قبااول ،اشااتراط
عربیت ،ماضویت ،اشتراط ترتیب م مااواال بااین ایجاااب م قبااول م غیااره .سااپس بحااث
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اش تراط تنجی در عقد م بحث تطابق بین ایجاب م قبول را مطرح کاارده م در آخاار ،اح ااا
مقبوض به عقد فاسد را بیان میکند.
بعد از بیان شرایط عقد ،نوبت به شرایط متعاقدین میرسد .شیخ درمجموع ،نج شرط
برای متعاقدین ذکر میکند (بلوغ ،قصد مدلول کلما عقد ،اختیار به معنای طیب نفس،
اذن مولی درصورتیکه مبیع عبد باشد ،مالک بودن عاقد یا مأذمن بودن از طر مالک یا

 .1انصاری ،المکاسب ،ج ،3ص.51
 .2همان ،ج ،5ص.13
 .3حسینی حا ری ،فقه العقود ،ج ،1ص.275
 .4کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها (آثار قرارداد) ،ص.224
 .5شهیدی ،اصول قراردادها و تعهدات ،ص.253

شارع) .ذیل شرط نجم هم ،بحث مفصلی راجع به بیع فضولی م ملحقا آن مثل اجازه م
رد مطرح شده ،م در آخر از مسا ل متفرقۀ مربوط به شرایط متعاقدین بحث به میان میآید که
 9مورد بوده ،م ازجملۀ آنها بحث مالیتفقیه است.
بعد از شرایط متعاقدین ،شرایط عوضین بیان میشود (مالیت ،طلق بودن ،قدر بر
تسلیم ،علم به مقدار عوضین) ،سپس به بیان چند مسأله می ردازد که البته ارتباطی به
شرمط عوضین ندارند .ازجملۀ آنها میتوان به استحباب تفقه در مسا ل مربوط به تجار ،
بحث تلقی رکبان ،نجش م احت ار اشاره کرد.
بعد از بحث های مربوط به ماهیت بیع م شرایط صحت آن ،بحث از خیارا به میان
میآید ،م درمجموع هفت مورد از خیارا م مباحث مربوط به آنها بررسی میشود .شیخ
س از خیار عیب ،در جلد آخر کتاب م اسب ،به طور مفصل در مورد شرمط بحث
می کند م بعد از بیان معنای شرط ،ح م شرط صحیح م فاسد را بیان مینماید .سپس
نوبت به بررسی اح ا خیارا

میرسد م بعد از اح ا خیار ،از نقد م نسیه بحث

میشود .آخرین بحث م اسب شیخ ،بحث قبض ،م ماه یت م آثار م اح ا آن است م
بدین ترتیب ،کتاب به ایان میرسد.
نقد طرح شیخ

برای «اح ا م آثار عقد» مجود ندارد .همچنین مباحث مربااوط بااه انحا ل عقااد ،نیاااز بااه
ت میل دارد م نباید در خیارا خ صه شود .اش اال مفصلتر این طرح ،در ادامه میآید.
اش ال امل :ذکر بحث اشتراط تنجی در عقود ،م بحث تطابق بین ایجاب م قبول در
شرایط صی ۀ عقد ،صحیح به نظر نمیرسد .توضیح این ه همانطور که خواهد آمد ،باید
بین اراده م ابراز اراده (اعم از ابراز لفظی م غیرلفظی) تف یک قا ل شد ،م مباحث هرکدا را
ذیل همان مطرح کرد .بحث تعلیق در عقود ،ناظر به مرحلۀ اراده است م نه ابراز اراده .لذا

همانطور که برخی تذکر دادهاند ،1باید تفام ماهوی بین بحث شرط تنجی م سایر شرمط،
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برخی اش اال در این طرح به نظر میرسد .از جمله در ساختار کلی طرح ،باش مستقلی
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مثل ماضویت ،عربیت ،مواال که ناظر به شرایط ش لی صی هاند قا ل شد ،م این تفام را
در طرح مباحث در نظر داشت .هرچند دلیل اشتراط تنجی عقود ،محل بحث است م شیخ
تنها دلیل قابل اعتماد را اجماع میداند؛ اما به نظر میرسد که حتی محل بحث در ک
ب
ایشان نی مبطلیت تعلیق در اراده است ،م نه صرفا تعلیق در صی ه .البته تعلیق در صی ه اگر
موجب بط ن عقد باشد از این باب است که کاشف از تعلیق در اراده است .در کلما
خود شیخ در بحث تعلیق ،عباراتی مجود دارد که شاهد بر این مدعی است که محل بحث،
تعلیق در قصد م اراده است ،نه تعلیق در صی ۀ عقد .برای نمونه ،ایشان میگوید:
ّ ب
« .1التنجی في العقد بأن ال ی ون معلقا علی شيء بأداة الشرط ،بأن یقصد المتعاقدان
انعقاد المعاملة في صورة مجود ذلك الشيء ،ال في غیرها».
ّ
ّ
في مجه االشتراط ،فالذي ّ
صرح به الع مة في التذکرة :أنه منا ٍ للج
ّ « .2أما ال
1
حال اإلنشاء ،بل جعل الشرط هو الج ّثم ّفرع علیه عد جواز التعلیق».
بحث مطابقت بین ایجاب م قبول نی مربوط به مقا اراده است ،م نه مقا ابراز آن .این
مطلب در عبارا خود شیخ به رمشنی بیانشده ،که از آن فهمیده میشود این بحث ،مربوط
به صی ۀ عقد نیست؛ بل ه مربوط به مقا اراده است:

سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

«م مجه هذا االشتراط ماضح م هو مأخوذ من اعتبار القبول م هو الرضا باإلیجاب،
ّ
2
فحینئذ لو قال« :بعته من موکلك ب ذا» فقال« :اشتریته لنفسي» لم ینعقد».
ٍ

بنابر این باید بین شرایطی مثل شرط تنجی م شرط مطابقت ایجاب م قبول ،با شرایط

مربوط به ابراز اراده مثل ماضویت م غیره تف یک کرد.
نقصان دیگر این طرح ،این است که شرایط ابراز غیرلفظی (مثل شرایط فعل) بحث
نشده است .لذا باید ابراز لفظی م ابراز غیرلفظی در دم فصل مطرح ،م از شرایط هرکدا
ب
مستق بحث شود.
اش ال دم  :ذکر کردن بحث مقبوض به عقد فاسد ذیل بحث شرمط عقد م قبل از
ب
شرمط متعاقدین ،مجهی ندارد؛ زیرا اساسا این بحث مرتبط با بحث ارکان م شرایط عقد
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 .1انصاری ،المکاسب ،ج ،3صص.175-162
 .2همان ،ج.175 ،3

نیست .هرچند برخی گفتهاند بحث مقبوض به عقد فاسد ،مقدمۀ شرایط متعاقدین است م

لذا شیخ آن را مقد کرده است ،1اما مجهی برای این مطلب به نظر نمیرسد.

اش ال سو  :نحوۀ طرح بحث شرایط متعاقدین در کتاب م اسب نی اش االتی دارد؛
ازجمله این ه عقل ج ء شرایط متعاقدین ذکر نشده است .قصد مدلول کلما نی (که البته
تعبیر مناسبتر ،قصد انشاء است؛ زیرا بحث ،اعم از عقود لفظی م غیرلفظی است) نباید از
شرمط متعاقدین دانسته شود؛ زیرا مربوط به بحث اراده م از ارکان عقد است م نقش آن ،از
شرط متعاقدین بودن ،بسیار ررنگتر است .لذا برخی فقها معتقدند نباید قصد را از شرمط

متعاقدین دانست .برخی از ایشان گفتهاند ،بهتر این بود که ضمن شرایط عقد ذکر شود ،2اما
ب
برخی دیگر گفتهاند اساسا شرط دانستن آن مناسب نیست؛ زیرا قوا ماهیت عقد به آن

است 3.س قصد مدلول کلما یا قصد انشاء ،امری است که قوا عقد به آن است ،نه این ه
از شرایط باشد؛ لذا در فرض عد قصد ،عقد محقق نیست ،نه این ه فاسد باشد .اش ال
دیگر این ه برخی مباحث مطرح شده در ادامۀ شرایط متعاقدین ،ارتباطی به بحث م جایگاه
ندارند؛ مثل بحث «بیع ما یقبل التملیک م ما الیقبل التملیک بثمن ماحد».

4

اش ال چهار  :برخی مباحث بعد از بحث خیارا  ،ارتباطی به بابی که در آن

فقها ضمن تأیید مناسب نبودن جایگاه بحث شرمط ،علت را این دانستهاند که این بحث
ب
5
ابتدا مستق نوشته شده م سپس به کتاب م اسب الحاق شده است.

 .1نایینی ،المکاسب و البيع ،ج ،1ص .395
 .2اصفهانی ،حاشية المکاسب ،ج ،2ص29؛ ج ایری ،هدی الطالب إلی شرح المکاسب ،ج ،4ص99؛
خمینی ،کتاب البيع ،ج ،2ص.52
 .3خمینی ،کتاب البيع ،ج ،2ص52؛ ج ایری ،هدی الطالب ،ج ،4ص99؛ اصفهانی ،حاشية المکاسب،
ج ،2ص.29
 .4ج ایری ،هدی الطالب إلی شرح المکاسب ،ج ،6ص.61
 .5ی دی ،حاشية المکاسب ،ج ،2ص.105
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ماقعشدهاند ندارند؛ مثل بحث نقد م نسیه م بحث قبض .همچنین ذکر مباحث شرمط در
ب
ایان اقسا خیار مناسب به نظر نمیرسد؛ خصوصا که قبل از آن ،از خیار شرط م خیار
ب
اشتراط بحث شده است؛ درحالیکه ماهیت م تعریف شرط بعدا بیان میشود .برخی از
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طرح تفصیلی سنهوری
سنهوری در دم کتاب «الوسیط» م «نظریة العقد» ،مباحث فقه عقود را مطرح کاارده اساات کااه
البته مباحث ایشان در این دم کتاب تفام زیادی ندارد .در کتاب الوسیط مباحااث مربااوط بااه
عقد ،به سه باش کلی تقسیم میشوند :ارکان عقد ،آثار عقد ،زمال عقد .قبل از بیااان مطالااب
مربوط به هر باش ،ذکر این ن ته مهم است که ایشان به تبااع قااانون فرانسااه از دریچاۀ بحااث
الت ا  ،به بحث عقد مرمد یدا میکند .موضوع م محور اصلی بحث ،الت ا اساات ،م در بحااث
مصادر الت ا (منابع یا اسباب الت ا ) ،ی ی از مصادر «عقد» است .سنهوری ابتدا تعریف عقد
م تقسیما ماتلف عقد را بیان کرده است ،م سپس مارد مباحث خود عقد میشود.
همانطور که اشاره شد مباحث مربوط به عقد در ک

سنهوری عبار اند از ارکان ،آثار

م محل عقد .ارکان عقد عبار اند از :تراضی ،محل م سبب .البته در حاشیۀ کتاب الوسیط م
همچنین در متن کتاب نظریة العقد میگوید در عقود ش لی که برای صحت آنها تشریفا
خاصی الز است (مثل بیع اموال غیرمنقول) آن ش ل ماصوص ،ج ء ارکان عقد خواهد
بود .بنابر این عقود ش لی ،چهار رکنی هستند.

1

در مورد رکن امل ،تعبیر دیگر ایشان از تراضی ،اراده است .در نظر سنهوری ،در نگاهی
دقیق ،از شرمط چهارگانۀ مذکور در قانون مدنی فرانسه (رضا ،اهلیت ،محل م سبب) ،تنها
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

رضایت رکن عقد است؛ به دلیل این ه اهلیت ،شرط رضاست نه رکن مستقل ،م محل م
سبب نی رکن الت ا اند ،نه رکن عقد .اما مباحث کتاب ،از باب ترجیح فایدۀ عملی بر فایدۀ

علمی ،بر اساس رمش رایج مطرح میشود 2.در نظر ایشان ،مجود تراضی به مجود دم ارادۀ
ب
متوافق بر عقد است؛ اما مجود این دم اراده ،صرفا موجب مجود عقد میشود ،نه صحت
آن؛ م برای صحت عقد الز است که این دم ارادۀ متوافق ،صحیح هم باشند .بنابر این
مباحث مربوط به تراضی ،به دم بحث «مجود تراضی» ،م «صحت تراضی» تقسیم
میشوند .در بحث مجود تراضی ،مباحثی مثل تعبیر از اراده ،بحث ارادۀ ظاهری م باطنی ،م
مرحلۀ تمهیدیه در تعاقد (که منظور یش قراردادها است) ،م در بحث صحت تراضی،
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 .1سنهوری ،الوسيط ،ج ،1ص170؛ همو ،نظریة العقد ،ج ،1ص.148
 .2همان ،ج ،1ص.147

اهلیت م سپس عیوب اراده (غلط ،تدلیس ،اکراه ،غبن) مطرح میشود .مباحث مربوط به
عقد فضولی در طرح ایشان ،ضمن مبحث مجود تراضی ،م ذیل عنوان تعبیر از اراده مطرح
میشود؛ زیرا تعبیر از ارادۀ مالک ،گاهی به مسیلۀ خود ام ،م گاهی به مسیلۀ دیگری ابراز
میشود؛ اعم از فضولی م مکیل.
رکن دم عقد ،محل است؛ یعنی آنچه مدیون م متعهد ،به آن ملت میشوند .شرمطی که
برای محل عقد ذکر میشود ،سه مورد است :موجود بودن (اگر متعهد به نقل حق عینی
ملت شده است) ،یا مم ن بودن (اگر به انجا عمل یا امتناع از عملی ملت شده است)،
ّ
1
معین یا قابلتعیین بودن ،م قابلیت معامله داشتن.
در مورد محل عقد ،هرچند محل ،رکن الت ا است م نه رکن عقد ،اما علت ذکر آن در
ضمن ارکان عقد ،این است که اهمیت بحث محل ،در الت اما
میشود؛ زیرا در این نوع الت اما

ناشی از عقد ظاهر

است که متعاقدین ،خود به تعیین محل م ملت به

می ردازند؛ لذا جای این بحث است که آیا محل مورد تعیین متعاقدین ،شرایط الز را دارد
یا نه؟ اما در الت اما غیر ناشی از عقد ،قانون محل را تعیین میکند؛ لذا بحث از شرمط
محل ،م مطابق قانون بودن آن معنی ندارد.

2

رکن سو عقد ،سبب است .سنهوری مراد از سبب را اینطور بیان میکند که« :غرضی
است که ملت درصدد است که از الت ا خود به آن برسد» .در تفام بین محل م سبب
است که در جواب «لماذا الت » ماقع میشود .در بحث سبب ،به تطورا ماتلفی که در
طول زمان ،م در قوانین ماتلف کشورها در مفهو سبب ایجاد شده است ،اشاره میکند.

3

سنهوری همچنین در ضمن ارکان عقد م قبل از مرمد به آثار عقد ،فصلی را با عنوان
«الج اء» یا «نظریة البط ن» میآمرد؛ م فرق بین بط ن م موارد مشابه آن را بیان نموده ،م

بط ن را نتیجۀ فقدان شرایط ارکان عقد میداند 4.مطالب این باش در سه مبحث آمده
 .1همو ،الوسيط ،ج ،1ص.375
 .2همان170 ،؛ همو ،نظریة العقد ،ج ،1صص 13م  147م .463
 .3سنهوری ،الوسيط ،ج ،1صص 413م .414
 .4همان ،ص.488

ساختار شناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسالمی

میگوید محل آن است که در جواب سؤال «بماذا الت » ماقع میشود ،درحالیکه سبب ،آن
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است :آثار عقد باطل م عقد قابل ابطال ،اجازه م تقاد (مرمر زمان) ،تقریر بط ن .در
مبحث امل ،آثار عرضی م آثار اصلی عقد باطل آمده است .آثار عرضی در مقابل اصلی،
آثاری است که بر عقد فاسد ،از جهت ماقعۀ مادی بودن مترتب است ،نه از جهت عقد
بودن؛ مثل مجوب مهر یا مجوب عده در ن اح فاسد در برخی موارد .اجازه م تقاد در مورد
عقد قابل ابطال مطرح است که ی ی از متعاقدین حق مطالبۀ ابطال عقد را دارد .اگر این
حق ،با اسقاط ام از بین رمد مصداق اجازه بوده ،م اگر با گذشت مد معینی از بین رمد،

تقاد است 1.در بحث تقریر بط ن (دعوی بط ن) هم دم مطلب مطرح میشود.1 :

کسیکه ص حیت استناد به بط ن عقد را دارد .2 .چگونگی تمسک به بط ن .اما مناسب
است این مباحث ذیل آثار عقد فاسد مطرح شوند ،نه ذیل بحث ارکان عقد.
باش دم به آثار عقد صحیح می ردازد .در این باش ،اصل نسبی بودن آثار که مبنای
اصلی بحث آثار عقد است ،مطرح میشود .مراد از نسبیت آثار ،این است که آثار م
ب
الت اما ناشی از عقد ،ابتدا متوجه متعاقدین است ،نه اشااص دیگر؛ همانطور که صرفا
به مضمون عقد ملت شدهاند م نه الت اما خارج از مفاد عقد .لذا مطالب مربوط به باش
دم  ،به دم قسمت تقسیم میشود :اثر مل عقد از جهت اشااص م اثر مل عقد از جهت
موضوع .مل بودن عقد از جهت اشااص ،شامل دم باش است :اثر عقد نسبت به
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

متعاقدین م اثر عقد نسبت به غیر متعاقدین .مل بودن عقد از جهت موضوع نی شامل دم
مبحث است :تحدید موضوع عقد م مسئولیت قراردادی.
بعد از ارکان عقد م آثار عقد ،نوبت به باش سو  ،یعنی زمال عقد میرسد .طبق بیان
ایشان ،عقد با ی ی از اسباب سهگانۀ انقضا ،انح ل م ابطال ،زایل میشود .انقضا درجایی
است که همۀ تعهدا ناشی از عقد اجرا شود؛ اما انح ل قبل از این مرحله انجا میشود.
از طر دیگر انح ل با ابطال متفام است؛ زیرا انح ل بر عقد صحیح مارد میشود،
درحالیکه ابطال ،بر عقد غیر صحیح مارد شده م آن را کأن لم ی ن میکند .انح ل عقد
نی  ،گاهی به اتفاق طرفین است (تقایل) م گاهی به سببی که قانون معین کرده ،که مهمترین
آنها «ال اء به ارادۀ منفرده» م «فسخ» است .در کنار فسخ ،عنوان دیگری به نا «مقف
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 .1همان ،ص.514

التنفیذ» مطرح میشود .در عقود مل جانبین ،اگر ی ی از متعاقدین به تعهدا خود عمل
ن ند ،طر مقابل میتواند از قاضی ،مطالبۀ فسخ عقد کند؛ همانطور که میتواند تا
زمانیکه طر مقابل به تعهداتش عملن رده است ،از انجا تعهدا خود امتناع کند .املی
فسخ م دممی مقف تنفیذ است (یا امتناع مشرمع از مفای به عقد).

1

نقد طرح سنهوری

اش االتی در مورد این طرح به نظر میرسد:
اش ال امل :گذشت که اهلیت در نظر ایشان ،رکن عقد نیست؛ بل ه شرط رضا م اراده

است ،2م بر این اساس ،اموری مثل اکراه ،غبن ،تدلیس م همچنین مباحث مربوط به
اهلیت ،تحت عنوان عیوب تراضی مطرح شدهاند .مباحث مربوط به عقد فضولی نی با
عنوان تعبیر نا ب از اراده ،ذیل بحث تراضی ذکر شده است .برخی حقوقدانان نی بحث
نمایندگی را به معنای عا  ،که شامل بحث فضولی هم هست ،تحت عنوان «اعمال اراده
توسط دیگران» در بحث اراده مطرح کردهاند.
با مجود این ،قرار دادن بحث اهلیت م سایر شرایط متعاقدین ،ضمن بحث اراده م رضا،
مناسب به نظر نمیآید .ی ی از ارکان مستقل برای عقد ،خود متعاقدین هستند م چنین
نیست که مجود متعاقدین ،امری فرعی باشد ،م زیرمجموعۀ بحث رضا م اراده قرار بگیرد.
شده است .حال آن ه برخی از این شرمط مثل بلوغ م رشد ،شرط مستقلی هستند م مجهی
ندارد که آن را فرعی از فرمع بحث اراده دانسته ،م فقدان آنها را از باب عیب اراده بدانیم.
برخی شرایط دیگر متعاقدین نی مثل شرط مالک بودن یا مأذمن بودن ،م به تبع آن بحث عقد
ب
فضولی ،مستقیما مربوط به متعاقدین است م مطرح نمودن آن در بحث اراده مجهی ندارد؛ م
ب
تقسیم ارادۀ مالک ،به ارادۀ خود ام ،م اراده توسط دیگری ،بدمن شتوانه است؛ مضافا که
شامل «عقد الفضولی لنفسه» نمیشود .از این رم ،مناسب است مباحث عقد فضولی،

 .1همان ،صص  689تا .693
 .2سنهوری ،نظریة العقد ،ج ،1ص.147
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زیرمجموعۀ بحث متعاقدین قرار بگیرد .بنابر این متعاقدین را باید رکن عقد دانست؛ یعنی
آنچه عقد بدمن آن قابل تحقق نیست م به تعبیر خود ایشان «ما ال یقو العقد بدمنها».

1

اش ال دم  :در ترتیب مباحث ایشان تهافت به چشم میخورد .مباحثی مثل جنون،

غفلت م سفه ،در بحث عوارض اهلیت طرحشدهاند 2م خود بحث اهلیت زیرمجموعۀ
بحث صحت اراده م تراضی است .از طر دیگر ،ماضح است که موارد جنون م غفلت ،از
قبیل فقدان اراده است ،نه عیب اراده؛ بنابر این حتی اگر از اش ال قبل صر نظر نموده ،م
اهلیت را زیرمجموعۀ بحث تراضی بدانیم ،نباید همۀ مباحث آن را تحت عنوان صحت
تراضی ذکر نمود .در شرایط متعاقدین ،باید بین عقل م بلوغ ،فرق قا ل شد؛ زیرا با فقدان
شرط امل ،مجود اراده از بین میرمد ،نه صحت آن .این تف یک طبق حقوق مصر ،اثر
مهمی دارد ،م به گفتۀ خود ایشان در موارد فقدان اراده ،عقد باطل است؛ اما در موارد ارادۀ
معیوب ،عقد موجود شده م قابلابطال است.
اش ال سو  :ذکر نمودن بحث سبب ،به عنوان رکن مستقل در کنار سایر ارکان عقد
صحیح نیست .مم ن است از کلمۀ سبب در این بحث ،معانی ماتلفی اراده شود ،م
این ه آیا رکنیت ،سبب صحیح است یا نه ،موضوع بحثی مستقل است .اجمال مطلب
ب
این ه سبب ،اگر به معنای غرض باشد که تعبیر به سبب دافع یا جهت میشود ،اساسا رکن
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

عقد نیست؛ بل ه ی ی از شرمط عقد این است که انگی ۀ آن مشرمع باشد؛ اما سبب ،به

معنای سبب انشا ی یا سبب قصدی ،3در این بحث مراد نیست ،م یا این ه معنای رمشنی

ندارد .بنابر این تنها معنای صحیح سبب ،انگی ه (جهت) است؛ اما مجود جهت مشرمع،
ب
نهایتا از شرایط صحت معامله است ،نه از ارکان معامله .لذا بحث سبب ،به بحث اراده یا
موضوع عقد بازگشت دارد .جالب این ه عنامینی که رکنیت مستقل داشته م ارتباط کمتری
به اراده دارند (مثل متعاقدین م برخی شرمط آن) ،ذیل بحث اراده مطرح شدهاند؛ اما

سبب ،که به اعترا خود ایشان ارتباط مثیقی با اراده دارد م م ز با آن است ،4رکن
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 .1همان ،ج ،1ص.85
 .2همو ،الوسيط ،ج ،1ص.279
 .3حسینی حا ری ،فقه العقود ،ج ،1ص.335
 .4سنهوری ،الوسيط ،ج ،1صص.415-414

مستقل عقد دانسته شده است .هم چنین این ه در عقود ش لیه ،مثل بیع اموال غیرمنقول،
ب
آن ش ل م ت شریفا خاص را رکن عقد بدانیم ،صحیح نیست؛ بل ه صرفا شرطی از
شرایط صحت است ،مثل سایر شرایط.
اش ال چهار  :برخی از مباحث ،ارتباطی با جایگاهی ندارند که ذیل آن قرار گرفتهاند.
به عنوان مثال ،مناسب است آثار عقد باطل ،ضمن باش آثار م اح ا عقد مطرح شود ،نه
ضمن بحث از ارکان عقد .همچنین بحث مقف التنفیذ در کنار فسخ ،م ذیل باش زمال
عقد مطرح شده است ،درحالیکه ارتباطی با زمال عقد ندارد.
اش ال نجم :بحث شرمط ضمن عقد ،از مباحث اساسی قراردادها است ،اما در این
طرح دیده نمیشود.
ب
اش ال ششم :اساسا طرح بحث عقد به عنوان منبعی از منابع تعهد ،صحیح نیست.
ب
همانطور که خواهد آمد ،عقد باید مستقیما مورد مطالعه قرار گیرد ،نه ذیل منابع تعهد.
برخی از محققین معتقدند« ،اثر عقد محدمد به ایجاد تعهد نیست ،بل ه عقد مم ن است
آثار متنوعی داشته باشد ،مثل انتقال مال یت ،ایجاد شاصیت حقوقی ،ایجاد حق انتفاع م
ب
ارتفاق م زمال آنها ،انتقال م زمال تعهد ،ایجاد اذن م اباحه .مضافا به این ه برخی عقود
ب
معین ،مستقیما ایجاد تعهد نمیکنند» 1.البته این اش ال ،به قانون مدنی فرانسه است م اال
سنهوری به این مطلب ملتفت بوده ،م میگوید تف یک بین نظریة العقد م نظریة االلت ا  ،از

طرح تفصیلی آقای کاتوزیان
آقای کاتوزیان قواعد م اح ا عقد را در نج فصل ،بررسی کرده اساات .1 :مفهااو عقااد.2 .
انعقاد م اعتبار عقد .3 .آثار عقد .4 .اجرای عقد م عهد ش نی .5 .انح ل عقد.
در فصل امل ،ابتدا تعریف عقد م سپس برای رمشن شدن عقد ،برخی از اقسا آن بیان
میشود .تقسیما عقد ،عبار اند از تقسیم عقود برحسب آثار ،شرایط انعقاد ،حاکمیت
 .1کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها (مفهوم ،انعقاد و اعتبار قرارداد) ،ج ،1ص18؛ همو ،قواعد عمومی
قراردادها (آثار قرارداد) ،ج ،3ص.9
 .2سنهوری ،نظریة العقد ،ج ،1ص.144
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نظر علمی دقیقتر است ،هرچند از نظر عملی محل تردید باشد.
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ارادۀ طرفین ،م موضوع م هد اقتصادی.
در فصل دم  ،بحث از شرایطی که برای انعقاد قرارداد ضرمر دارد به میان میآید؛ البته
بدمن تف یک بین رکن عقد م غیر رکن .مباحث این فصل طبق مادۀ  190قانون مدنی مطرح
شده است .مطابق این ماده« :برای صحت هر معامله ،شرایط ذیل اساسی است .1 :قصد
طرفین م رضای آنها .2 ،اهلیت طرفین .3 ،موضوع معین که مورد معامله باشد.4 ،
مشرمعیت جهت معامله».
اما طبق بیان ایشان ،این شرایط ،نفوذ عقد را ازنظر درمنی تحلیل میکند ،م قبل از آن،
باید شرط مربوط به همگامی م سازگاری عقد با مصالح اجتماعی م قلمرمی عقد را بررسی
کرد که در اصل آزادی قراردادها مورد بحث قرار میگیرد؛ بنابر این مطالب مربوط به فصل
دم  ،در نج مبحث مورد بررسی قرار میگیرد:
در مبحث امل از اصل آزادی قراردادی بحث میشود که این اصل در در مادۀ  10قانون
مدنی اع

شده است .برای رمشن شدن قلمرمی اصل آزادی قراردادی ،مطالب این

مبحث ،در دم گفتار خ صه میشود .گفتار امل :عوامل محدمد کنندۀ آزادی (قانون ،نظم
عمومی ،اخ ق حسنه) ،م گفتار دم  :انواع محدمدیتهای آزادی قراردادها است .برای
علت طرح بحث آزادی قراردادی قبل از بیان شرایط عقد ،دم دلیل از عبارا

ایشان

سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

قابلاستفاده است .دلیل امل :شرمط متدامل مثل رضا م اهلیت ،شرمط درمنی صحت
عقدند ،اما شرط خارجی م بیرمنی نفوذ قرارداد که مقد بر سایر این شرمط است ،عبار
است از «همگامی عقد با مصالح اجتماعی» که ضمن بحث اصل آزادی قراردادی مطرح

میشود 1.دلیل دم  :هرچند رضایت م تراضی برای نفوذ عقد الز است ،اما نقش اراده در
انعقاد م آثار قراردادها ،منوط به آزادی طرفین در تصمیم گرفتن است.

2

مبحث دم  ،در تراضی است .در نظر ایشان رکن اساسی عقد ،توافق دم طر است ،م
سایر شرایط نی الز اند .قصد م رضا هم ،از ارکان این توافقاند اما کافی نیستند؛ زیرا اراده
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 .1کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها (انعقاد و اعتبار قرارداد)  ،ص.142
 .2همان ،ص.212

باید سالم باشد م به مفهو ماحد تعلق بگیرد 1.با توجه به این ه برای عقد ،سه مقدمه الز
است (مجود ،اع

م توافق دم اراده) ،م شرط نفوذ تراضی ،سالم بودن اراده است ،مباحث

مربوط به تراضی ،به چهار گفتار تقسیم شده است .در گفتار امل ،مجود اراده م ضمن آن از
مطالبی مثل ماهیت اراده ،قصد م رضا ،قصد ظاهری م باطنی بحث میشود .در گفتار دم
اراده) ،ابتدا بحث مفهو اع

(اع

تشریفا اع

اراده م ل م آن ،سپس چگونگی اع

اراده ،م در آخر

اراده عنوان میشود .در گفتار سو (توافق اراده) ،ابتدا از ارکان توافق ،یعنی

ایجاب م قبول ،موضوع م شرایط توافق ،زمان م محل مقوع عقد ،م در آخر از معدۀ قرارداد
بحث میشود .در گفتار چهار (عیوب اراده) ،نی اشتباه م اکراه مورد بررسی قرار میگیرند.
مبحث سو (شرط دم صحت معام

طبق مادۀ  ،)190عبار است از اهلیت

طرفین .ایشان عنوان این مبحث را «اهلیت م اختیار» قرار میدهد تا بحث را تعمیم دهد.
اختیار در اینجا به معنای سمت داشتن م نیابت است( ،نه اختیار در مقابل اکراه)؛ یعنی اگر
شاص ،مالک نیست ،حق انجا معامله را داشته باشد؛ اعم از این ه مکیل باشد یا ملی م یا
غیر ایشان 2.در باش مربوط به اهلیت ،بحثهای مربوط به بلوغ ،رشد م جنون بررسی
میشود .در باش مربوط به اختیار یا سمت ،سه مطلب مطرح میشود :نظریۀ نمایندگی،
معام

فضولی م تعهد به فعل ثالث که از موارد معاملۀ بدمن داشتن نمایندگیاند.

بین عقد م تعهد ،هم در تعریف عقد م عهد ،هم در موضوع آنها ،م هم در جهت آنها دیده
میشود .در مبحث سو از شرایط اساسی معاملۀ قانون مدنی (مواد  214تا  ،)216از
اح امی سان میگوید که مربوط به مورد تعهد است .درحالیکه عقد ،مبنا م سبب تعهد
است؛ لذا موضوع آن باید جدا از موضوع تعهد باشد .البته ایشان توجیهاتی ذکر میکند؛
مثل این ه موضوع معامله ،ایجاد تعهد است .لذا مال یا عملی که مورد تعهد قرار میگیرد ،با

 .1البته در امرقی کتاب به اخت نظر در ترجمۀ صحیح  concentementاشاره میکند ،که برخی آن را به
معنای حقوقی توافق دم اراده گرفتهاند م برخی به معنای متعار آن یعنی رضا( .همان ،ص)143
 .2کاتوزیان ،اعمال حقوقی قرارداد ،ص.111
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مبحث چهار  ،مورد معامله است .ایشان معتقد است که در قانون مدنی خلطی از قانون
ب
فرانسه م فقه ،به ارث رسیده م آن خلط بین مورد عقد م مورد تعهد است .بل ه اساسا خلط
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ماسطه ،موضوع عقد نی هست .به هرحال ایشان معتقد است باید بین این دم تف یک قا ل
شد ،م لذا مطالب این باش را به دم گفتار تقسیم میکند :مورد تعهد ،م موضوع عقد.
موضوع عقد در نظر ایشان ،مجموعۀ عملیا م تحوال حقوقی است که تراضی ،برای
مقوع آنها صور میگیرد .درنتیجۀ توافق بر این موضوعا  ،برای طرفین معامله یا ی ی از
آنها تعهداتی به مجود میآید که مورد آن تعهد ،تسلیم مال یا انجا کار معین است؛ بنابر
این ،موضوع عقد در بیع ،تملیک مبیع در برابر ثمن است م موضوع عقد در مدیعه ،اذن در
تصر است ،م تعهدهای امین ،مبنی بر حف م رد مال ،مورد دیگری دارد.
مبحث نجم (آخرین شرط از شرایط اساسی معامله در قانون مدنی) ،مشرمعیت
جهت معامله است .ایشان ابتدا بیان میکند که جهت ،گاهی به معنای سبب غا ی به کار
می رمد م گاهی به معنای سبب فاعلی؛ یعنی سبب م مبنای دین یا حق .سپس اشارهای به
جهت تعهد می کند م این سؤال را مطرح مینمای د که با توجه به این ه در قانون مدنی،
مشرمع بودن جهت معامله در زمرۀ شرایط اساسی صحت معامله آمده ،آیا مراد ،جهت
معامله به معنای دقیق آن است یا مثل بحث قبل ،به جهت تعهد نظر داشته است؟ بنابر
این ،مطالب مبحث نجم به سه گفتار مستقل تقسیم می شود« :جهت معامله»« ،جهت
تعهد» ،م «معامله به قصد فرار از دین».
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

در ایان فصل مربوط به انعقاد م اعتبار عقد ،ضمیمهای تحت عنوان ضمانت اجرای
شرایط اساسی قرارداد مطرح میشود ،م در آن چهار گفتار میآید :بط ن ،عد نفوذ ،دعوای
ابطال ،اصل صحت قراردادها.
فصل سو  ،آثار قرارداد است .طبق بیان ایشان ،از لحاج نظری باید بین اثر عقد م اثر
تعهد تفام قا ل شد .اثر عقد عبار است از تعهدهایی که بین طرفین ایجاد میشود؛
درحالیکه اثر تعهد ،ایجاد ال امی است که در مورد اجرای مفاد آن ،بر متعهد تحمیل
ب
میشود .همچنین به دالیلی که گذشت ،عقد باید مستقیما مورد مطالعه قرار گیرد ،نه این ه
آن را در شمار منابع تعهد قرار دهیم.
مباحث مربوط به فصل سو  ،به دم مبحث اصلی تقسیم میشوند .مبحث امل :اثر عقد
بین طرفین ،م مبحث دم  :اثر عقد نسبت به اشااص ثالث ،که درماقع استثنا اتی برای
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قاعدۀ نسبی بودن قراردادها است .آقای کاتوزیان در مورد مبحث امل ،اثر اصلی قرارداد بین
طرفین را در ایبند شدن آنان به مفاد عقد خ صه میکند .البته شناسایی این اثر اصلی،
منوط به آن است که مفاد عقد معین شود؛ زیرا الفاج متعاقدین ،همیشه صریح در مقصود
نیست؛ بل ه باید لواز عرفی م قانونی گفتهها م نوشتهها را نی در نظر داشت .از سوی دیگر،
برای شناختن مفاد قرارداد ،باید ع مه بر متن اصلی ،شرمط ضمن عقد نی در نظر گرفته
شوند .در آخر نیرمی ال ا آمر قرارداد باید مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابر این ،مطالب مربوط به
بحث امل به سه گفتار تقسیم میشود :گفتار امل تعیین مفاد عقد (شامل مباحث تفسیر
قرارداد ،ت میل قرارداد م تعدیل قرارداد) ،گفتار دم شرمط ضمن عقد (شامل مفهو م
ماهیت حقوقی شرط ،اقسا شرط ،صحت م فساد شرط ،اجرای شرط م نتیجۀ تالف از
آن) ،گفتار سو نیرمی ال ا آمر عقد (شامل قواعد عمومی ،اصل ل م قراردادها ،قلمرمی
اجرا ،عقد ظاهری م نهانی) .مبحث دم  ،یعنی اثر عقد نسبت به شاص ثالث نی به دم
گفتار تقسیم میشود :تعهد به نفع شاص ثالث ،معاملۀ فضولی ،م قرارداد جمعی.
فصل چهار کتاب ،اجرای عقد م عهد ش نی است .مباحث این فصل ،مربوط به
اجرای تعهد قراردادی است ،اما به دلیل ارتباط تعهد با منبع آن ،اجرای عقد شامل مسا ل
مربوط به مفای به عهد نی میشود .آثار عقد ،دم قسماند :آثاری که همراه عقد به مجود
میآید م با نفوذ عقد م زمه دارد؛ مثل تملیک ،اسقاط م انتقال دین ،م آثاری که بر عهدۀ

تقسیم میشود :اجرای مفاد عقد ،عهد ش نی م نتیجۀ آن (مسئولیت قراردادی) .مبحث امل
به دم گفتار اجرای اختیاری (مفای به عهد) م اجرای اجباری تقسیم میشود .مبحث دم نی
به دم گفتار تقسیم میشود :یعنی شرایط عمومی تحقق مسئولیت قراردادی (عهد ش نی،
تقصیر قراردادی ،خسار ناشی از عهد ش نی ،رابطۀ تقصیر مدیون م خسار  ،تصریح به
جبران خسار در عقد یا ح م عر م قانون) ،م اثر قرارداد در مسئولیت قراردادی.
درنهایت فصل نجم مربوط به انح ل قرارداد یا خاتمۀ آن است .انح ل ،درجایی است
که سببی ،عقد موجود را از بین ببرد ،در فرضی که جایی برای اجرا داشته باشد .بنابر این
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طرفین باقی مانده م به ذمه تعلق میگیرد؛ مثل تعهداتی که در اثر عقد به مجود میآید.
ب
طبیعتا بحث اجرای عقد ،نسبت به آثار امل معنی ندارد .مطالب فصل چهار به دم مبحث
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انح ل را نباید با بط ن مالوط کرد؛ همانطور که آن را با اتما عقد به اجرای تعهدا
نباید اشتباه گرفت .انح ل قرارداد از جهت نقش ارادۀ طرفین در آن سه قسم است.1 :
انح ل به تراضی دم اراده که اقاله یا تفاسخ نامیده میشود .2 .انح ل ارادی که به تصمیم
ی ی از طرفین انجا میشود (فسخ به سبب خیارا ) .3 .انح ل قهری که خودبهخود
انجا میشود ،بدمن این ه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد م حق انتاابی باقی بماند

(انفساخ) 1.بنابر این مطالب فصل نجم به سه مبحث تقسیم میشود .در مبحث امل (اقاله)

از ماهیت م مبنای اقاله ،قلمرم ،شرایط صحت ،م آثار اقاله بحث میشود .مبحث دم شامل
دم بحث است :اقسا خیارا م اح ا عمومی خیارا  .ایشان معتقد است برخ

قانون

مدنی ،باید بحث دم را مقد کرد؛ همانطور که قبل از بحث عقود معین ،باید قواعد
عمومی معام

مطرح شوند .مبحث سو (انفساخ) نی به دم قسمت انفساخ ناشی از

تراضی ،م انفساخ ناشی از قانون تقسیم میشود.
نقد طرح آقای کاتوزیان

اش ال امل :همانطور که بیان شد در طرح ایشان تف یک صریحی بین ارکان م غیر ارکان در

عقد مطرح نشده ،م شرمط عامۀ مذکور در مادۀ  ،190مبنای تقسیمبندی مباحث قرار گرفتااه
است .اما ایشان در کتاب اعمال حقوقی ،در مقا بیان این ه رکن اساسی عقد ،تراضی اساات
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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م ذکر بقیۀ موارد مجهی ندارد ،اش الی به ماده  190مطرح میکند که از آن استفاده میشااود
این موارد در قانون مدنی به عنوان رکن عقد مطرح شاادهاند .کاتوزیااان در مااورد مشاارمعیت
جهت معامله مینویسد« :مشاارمعیت جهاات معاملااه ،مساایلۀ سااازگار کااردن قراردادهااای
خصوصی با اخ ق حسنه م نظم عمومی است ،نه از ارکان عقد .باه بیااان دیگاار ،نامشاارمع

 .1در باشی از عبار ایشان ،انح ل قهری این طور تعریف شده است :انح لی که خودبهخود انجا
میشود ،م ارادۀ هیچکس در آن دخالت ندارد؛ اما همانطور که از بقیۀ مطالب ایشان به دست میآید ،این
تعریف صحیح نیست م مراد هم نیست .مواردی که طرفین ،نسبت به انح ل عقد در آینده توافق میکنند،
یا در موارد شرط فاسخ ،انح ل قهری است ،اما چنین نیست که ارادۀ طرفین ،نقشی در آن نداشته باشد؛
بنابر این تعریف صحیح انح ل قهری همان است که در متن ذکر شد.

بودن جهت معاملااه مااانع از نفااوذ حقااوقی تراضاای اساات .ااس مااادۀ  190بااه شا لی کااه
1

تدمینشده ،خالی از مسامحه نیست م از نظر منطقی قابل انتقاد به نظر میرسد».

بههرحال اقتضای نظم منطقی ،این است که اموری به عنوان رکن عقد مطرح شود م سایر
شرایط ،به هر یک از این ارکان برگردد .با این نگاه ،معین بودن موضوع ،ی ی از شرمطی است که
باید ذیل مورد معامله مطرح شود ،م مشرمعیت جهت معامله نی باید به مباحث اراده برگردد.
اش ال دم  :در خصوص مورد معامله ،نسبت دادن خلط بین مورد عقد م مورد تعهد به
قانون مدنی ،صحیح به نظر نمی رسد .مورد م موضوع عقد یا تعهد ،به معنای چی ی است
که عقد یا تعهد بر آن مارد شده م به آن تعلق میگیرد .لذا در نگاه دقیق ،در عقود تملی ی،
مورد عقد ،مال است م آنچه مورد تعهد است ،از مقولۀ فعل به شمار میرمد؛ مثل تسلیم
مال .در مادۀ  214قانون مدنی ،این تف یک به خوبی لحاج شده م نمیتوان گفت« :این
ماده طوری تنظیم شده که گویا هیچ تفامتی بین مورد عقد م مورد تعهد مجود ندارد» 2.در

مادۀ  214آمده است« :مورد معامله ،باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین ،تعهد
تسلیم یا ایفاء آن را می کنند»؛ بنابر این مورد معامله ،مال یا عمل (به معنای اسم
مصدری) است م مورد تعهد ،تسلیم مال م انجا عمل است ،م هیچ خلطی بین مورد
معامله م مورد تعهد صور نگرفته است.
در مادۀ ( 215مورد معامله باید مالیت داشته م متضمن منفعت عق یی مشرمع باشد)،
لذا این سان که «قانون مدنی در مواد  214تا  216از شرایط م اح امی سان میگوید که
درماقع مربوط به مورد تعهد است» ،3مطلب نادرستی است.

اما این ه مورد عقد را به معنای عملیا م تحوال حقوقی دانستهاند ،که برای مقوع آنها
تراضی صور میگیرد ،خلط بین مورد عقد م محتوای عقد است .در عقد بیع ،تملیک
مبیع در برابر ثمن ،مورد عقد بیع نیست ،بل ه ماهیت م محتوای بیع است.

 .1کاتوزیان ،اعمال حقوقی ،ص.53
 .2همو ،قواعد عمومی قراردادها (انعقاد و اعتبار قرارداد) ،ص.167
 .3همان.
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م مادۀ ( ۲۱۶مورد معامله باید مبهم نباشد ،)...نی این اصط ح درست استفاده شده است.
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ب
اش ال سو  :برخی مباحث ایشان ،در جایگاه مناسب خود مطرح نشدهاند .مث بحث
زمان م محل مقوع عقد ،ذیل مبحث توافق دم اراده مطرح شدهاند؛ درحالیکه ارتباط رمشنی
به آن ندارند .همچنین بحث تعیین مفاد عقد (مشتمل بر مباحث تفسیر قرارداد ،ت میل
قرارداد م تعدیل قرارداد) در بحث آثار عقد مطرح شده است ،اما تناسبی ندارد .ع مه بر
این ه بحث شرمط ضمن عقد از مباحث مستقل مربوط به عقود است م مناسبتر است
فصل جداگانهای داشته باشد؛ نه این ه ذیل آثار قرارداد بحث شود .شاید به دلیل همین
اش ال است که ایشان در کتاب «اعمال حقوقی» ،همین کار را کرده است؛ یعنی بعد از
فصل آثار قرارداد ،فصل مستقلی تحت عنوان شرمط ضمن عقد بازکرده است.

1

معرفی طرح برگزیده

در طرح برگ یده ،مباحث عقود ،طبق ترتیبی منطقی ،در نج فصل قرار میگیرد .1 :مفهو عقد
م تقسیما آن؛  .2تحقق عقد؛  .3آثار مترتب بر عقد؛  .4شرمط ضمن عقد؛  .5زمال عقد.
برخی از ویژگیهای طرح

 .1در بحث ارکان عقد ،بااین اراده م اباراز اراده (اراده ظاااهره) تف یااک ماقعشااده م شارایط م
اح ا هرکدا  ،ذیل آن بحث شده است تا هر بحث ،جایگاه مناسب خود را داشته باشد .بااا
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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توجه به این تف یک ،مباحثی مثل تعلیق ،ذیل بحث اراده رفتااه ،م مباااحثی مثاال صاراحت م
کنایه ذیل بحث ابراز قرار میگیرد .درحالیکه در سایر طرحها ،به این تف یک توجه نشااده م
همۀ این مباحث ،در یک ردیف قرار گرفته بودند.
 .2در این طرح به تبع شیخ انصاری« ،متعاقدین» رکن مستقلی برای عقد دانسته
شدهاند؛ زیرا قوا عقد به مجود طرفین آن است ،م عقد ،بدمن متعاقدین ماقع نمیشود.
چنانچه اشاره شد ،این ه در نظر برخی حقوقدانان ،شرایط متعاقدین مثل اهلیت ،شرط
ب
صحت اراده دانسته مورد اش ال است .مضافا که برخی از شرایط متعاقدین ،مثل بلوغ،
ب
اساسا ربطی به صحت اراده ندارند؛ بل ه شرطی مستقل برای متعاقدین است.

 .1همو ،اعمال حقوقی ،ص.281

شروط
ضمن عقد

زوال عقد

اقسام شرط
شرط صحيح و احکام آن
شرط فاسد و احکام آن
رد عقد مکره
رد عقد
رد عقد فضولی
انجام تعهد
ابراء
انقضاء عقد
تبدیل تعهد
تهاتر
اقاله (تفاسخ)
انحالل عقد انحالل ارادی (فسخ)
انحالل قهری (انفساخ)

قواعد و احکام کلی خيارات
انواع خيارات

ساختار شناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسالمی

طرح برگزیده

حقيقت انشا
حقيقت اراده
فرق انشا و اعتبار
توافق ارادهها
ثبوت اراده
ایجاب و قبول
تعليق در اراده
تشکيل ارادۀ
ارادۀ ناشی از جهت نامشروع
انشائی
ابراز قولی و فعلی
ارادۀ
صراحت و کنایه
انشائی
ماضویت
تعریف عقد
ابراز اراده
عربيت
مفهوم عقد
اکراه
تقسيمات
ترتيب و مواالت بين ایجاب و قبول
صحت اراده
اشتباه
عقد
ابراز با سکوت
ارکان عقد
عقل
بلوغ
شرایط مربوط به اهليت
تحقق عقد اصل آزادی
رشد
اختيار معامله
متعاقدین
قراردادی
فرض فقدان اختيار معامله (عقد فضولی)
معلوم بودن
مقدور بودن
مورد عقد
مشروع بودن
انواع آثار اصلی(ملکيت ،حق و غيره)
زمان وقوع اثر اصلی عقد
آثار اصلی
اصل صحت و لزوم قراردادها
آثار عقد نسبت به طرفين
آثار عقد صحيح
آثار تبعی
آثار مترتب بر عقد
آثار عقد نسبت به شخص ثالث
آثار عقد باطل
آثار عقد در فرض عدم اجرای تعهد
تعریف و ماهيت شرط
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 .3سبب یا جهت ،از ارکان عقد دانسته نشد؛ زیرا رکن مستقل بودن آن مجهی ندارد.
سبب ،اگر به معنای غرض م انگی ۀ انجا عقد باشد ،ماضح است که رکن معامله نیست م
ب
صرفا مشرمعیت آن ،از شرایط صحت است .بنابر این ،از این حیث که انگی ۀ عقد باید
مشرمع باشد ،بحث جهت ،به بحث اراده بازگشت دارد ،م از این جهت که موضوع معامله
نباید نامشرمع باشد ،به مورد عقد برمیگردد .اما اگر سبب به معنای غرض قانونی م معاملی

باشد ،مثل این ه گفته میشود در بیع ،سبب الت ا بایع ،استیفای ثمن است ،1بازهم ماضح
است که مطلب عامی است م به معنای رکن عقد نیست .طبع عقودی که متضمن تعهدا

دم طرفهاند ،این است که طرفین عقد ،به تعهداتی ملت میشوند تا به امتیازاتی دست یدا
کنند ،اما این ربطی به رکنیت عقد ندارد.
 .4در فصل آثار مترتب بر عقد ،بین آثار اصلی م آثار تبعی عقد ،تف یک شده م هرکدا
در باش جداگانهای مطرح شدهاند .لذا بحث زمان مقوع اثر عقد ،در این قسمت مطرح
ب
میشود؛ درحالیکه در سایر طرحها معموال در بحث «تش یل عقد» مطرح شده بود ،که
مناسبت نداشت .این ایده از طرح آقای شاهرمدی در بحث اجاره اخذ شده است.

2

همچنین مباحث مربوط به اجرای عقد م عهد ش نی (مسئولیت قراردادی م غیره) ،با توجه
به ارتباط ن دیک آن به بحث آثار عقد ،در فصل آثار عقد ادغا شده است.
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

 .5بحث شرمط ضمن عقد ،به دلیل مستقل بودن آن ،م همچنین اهمیت م کثر مباحث،
ذیل فصلی مستقل ،بعد از تش یل عقد مطرح شده است .لذا چنانچه اشاره شد ،این ه برخی

حقوقدانان بحث شرط را ضمن بحث آثار عقد مطرح میکنند ،3مناسب به نظر نمیآید.

 .6فصل آخر تحت عنوان زمال عقد نا گرفته است ،تا عنوان عامی باشد م همۀ
صور های «تما شدن عقد» را شامل شود .گاهی تش یل عقد در حد مجود مقتضی
صحت است ،مثل عقد فضولی م عقد م ره ،که در این صور اتما عقد به رد آن است.
گاهی عقد به نحو صحت فعلی موجود شده م زمال آن ،به انقضایش است؛ مثلاین ه عقد
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 .1سنهوری ،نظریة العقد ،ج ،1ص.13
 .2هاشمی شاهرمدی ،کتاب اإلجارة ،ج ،1ص.6
 .3ناصر کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها (آثار قرارداد) ،ج ، 3ص.111

اجاره با اجرای تعهدا ناشی از آن زایل شود .حالت سو زمال عقد ،انح ل عقد است ،که
خودش سه حالت دارد؛ زیرا یا به تفاسخ است ،یا به فسخ ،م یا به انفساخ .بحث خیارا م
اح ا م اقسا آن ،زیرمجموعۀ بحث فسخ ماقع میشود.

جمعبندی و نتیجهگیری

مباحث عمومی عقود ،در عین این ه در کتب فقهی از عمااق زیااادی برخوردارنااد ،امااا نظااا م

ترتیب طرح آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است .غالااب فقهااا ترتیااب مباحااث خااود را طبااق
کتاب م اسب شیخ انصاری یش بردهاند که در خصوص عقد بیع یاده شده است .استفاده از
این طرح برای مباحث کلی عقد ،ما را به طرحی میرساند که از تعریااف عقااد ،شاارمط عقااد،
شرمط متعاقدین ،شرمط عوضین ،خیارا  ،نقد م نسیه ،م قاابض تشا یل میشااود .ایاان طاارح
ب
اجماال طرح مناسبی است؛ هرچند نیاز به ت میل م تنقاایح دارد .در میااان فقهااای معاصاار نیا
محقق حا ری در کتاب فقه العقود م آقای شاهرمدی در کتاب االجارة ،ت ش کردهاند بااا توجااه
به مباحث قراردادها در فقه مضعی م اص ح آن ،طرح جدیدتری برای مباحث فقااه عقااود ارا ااه
کنند .اما این ت شهای ارزنده ،نیاز به ت میل دارد تا بتوان به ساختار جامع م دقیقی از مباحث
قراردادها رسید .در این تحقیق سعی شد نقطه ضعفهای هر یااک از طرحهااای موجااود کنااار
گذاشته شده ،م طرح یشنهادی جامعی ارا ه شود؛ تا هریک از این مباحااث مهاام ،در جایگاااه
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ساختار شناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسالمی

مناسب خود قرار گیرند م نظا منطقی مناسبی برای این مباحث ارا ه شود.
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